
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

                                                                    সাংবাে চবজ্ঞচপ্ত 

            

সকল শ্রেচণর মানুদের জন্য ঢাকাদক বাসদ াগ্য ও শ্রেকসই করদত হদব- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ২৯ অদটাবর, ২০২২    শচনবার। 

 

বসবাসরত সকল শ্রেণীর মানুদের জন্য ঢাকাদক বাসদ াগ্য ও শ্রেকসই করদত হদব। নাগচরক অচিকাদরর ব্যবস্থা চনচিত করদত সকলদক 

চমদলচমদশ কাজ করদত হদব। সমচিত উদযাগ গ্রহদণ রাজিানী দৃচিনন্দন, চনরাপে বাসদ াগ্য ও শ্রেকসই শহর হদব৷  

 

আজ শচনবার রাজিানীর বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউে অব প্ল্যানাস স-এ চবশ্ব নগর পচরকল্পনা চেবস ২০২২ উপলদে আদয়াচজত  জনঘনত্ব, বাসদ াগ্যতা 

ও শ্রেকসই উন্নয়ন শীে সক শ্রগালদেচবল ববঠদক প্রিান অচতচি চহদসদব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী শ্রমাোঃ তাজুল ইসলাম এসব কিা 

বদলন৷  
 

মন্ত্রী বদলন মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অঙ্গীকার হদলা আমার গ্রাম আমার শহর৷ এর  অিীদন সড়ক শ্র াগাদ াগ,  ইন্টারদনে-দেচল শ্র াগাদ াগ,  চশো, 

স্বাস্থযদকন্দ্র, সুদপয় পাচন ও বজসয ব্যবস্থাপনার চবেয়গুদলা সচন্নদবচশত হদয়দে৷ একটি উন্নত জীবন  াত্রার জন্য শ্র  ব্যবস্থাপনা মানুদের প্রদয়াজন 

তার সবই রদয়দে৷  গ্রামগুদলাদত শহদরর সুচবিা চনচিত হদল শহর মুখী মানুদের িাপ কমদব৷ 
 

 রাজিানীদক বাসদ াগ্য করার জন্য চিদেইল এচরয়া প্ল্ান (িযাপ) প্রনয়ণ কদরদে সরকার৷ িযাদপর বাস্তবায়ন রাজিানীদক সুন্দর ও বাসদ াগ্য 

করদব।এটি সচিচলতভাদব বাস্তবায়ন করদত হদব৷ তাহদল ঢাকাদক পচরকচল্পতভাদব গদড় শ্রতালা সম্ভব হদব বদল মন্ত্রী মন্তব্য কদরন৷   

 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আদরা বদলন প্রিানমন্ত্রী শ্রশখ হাচসনার শ্রনতৃদত্ব শ্রেদশর শ্র  অভূতপূব স উন্ন ়ন হদ ়দে৷ চকন্তু এগুদলা বলদল চকছু মানুে সহয 

করদত৷ ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুদক হতযার পর শ্রেদশর উন্ন ়ন শ্রিদম  া ়৷ শ্রেশ েচরদ্র শ্রিদক েচরদ্রতর হ ়৷ এরপর মাননী ় প্রিানমন্ত্রী শ্রশখ 

হাচসনা েমতা ় আসার পদর খাদয স্ব ়াংসম্পূণ সতা অজসদনর পাশাপাচশ চশো, স্বাস্থয,  শ্র াগাদ াগ ব্যবস্থা, কৃচে , চশল্প -কারখানাদত অভূতপূব স 

উন্নয়ন হদয়দে৷ এোড়াও চজচিচপর প্রবৃচি, কম সসাংস্থান সৃচি এবাং আি স-সামাচজকসহ সকল শ্রেদত্র শ্রেশ অদনক এচগদয়দে ৷ 
 

শ্রগাল শ্রেচবল ববঠদক ঢাকা উত্তর চসটি কদপ সাদরশদনর শ্রময়র শ্রমাোঃ আচতকুল ইসলাম বদলন ঢাকাদক শ্রেকসই করদত হদল েখলোচরদত্বর চবরুদি 

রুদখ োড়াদত হদব৷ েখলকৃত খাদলর সীমানা চিচিত করা হদে৷ চসএস োদগ খাদলর সীমানা চনি সারণ করদত হদব৷  
 

শ্রসন্টার ফর আরবান স্টাচিজ এর শ্রিয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বদলন ঢাকা বা  নগরগুদলাদক বাসদ াগ্য কদর গদড় শ্রতালার জন্য ন্যাশনাল 

কচমটি গঠন করদত হদব৷  চবদকন্দ্রীকরণ জরুচর বদলও চতচন মতামত শ্রেন৷  
 

বাাংলাদেশ প্রদকৌশল চবশ্বচবযালদয়র স্থাপতয ও পচরকল্পনা  অনুেদের চিন ইশরাত ইসলাম বদলন ঢাকা শহরদক বাসদ াগ্য করার জন্য পাকস বা 

উন্মুক্ত স্থাদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব৷  
 

চবদশেজ্ঞ বক্তারা ঢাকা শহরদক বাসদ াগ্য ও শ্রেকসই  কদর গদড় শ্রতামার আহ্বান জানান৷ আমার গ্রাম আমার শহর, চবদকন্দ্রীকরদণর এবাং িযাপ 

বাস্তবায়দনর জন্য সরকাচরভাদব উদযাগ গ্রহন করদত হদব বদল তারা উদল্লখ কদরন৷  
 

শ্রগাল শ্রেচবল ববঠদক বেচনক প্রিম আদলার সহদ াগী সম্পােক আচনসুল হক, বাাংলাদেশ ইনচস্টটিউে অব প্ল্যানাস স এর সভাপচত ফজদল শ্ররজা 

সুমন, রাজিানী উন্নয়ন কতৃসপদের শ্রিয়ারম্যান, িযাদপর প্রকল্প পচরিালক এবাং বাাংলাদেশ ইনচস্টটিউে অব প্ল্যানাদস সর সািারণ সম্পােকসহ 

অন্যান্যরা উপচস্থত চেদলন৷  

 

স্বােচরত/- 

 

শ্রমাোঃ রুদবল রানা 

জনসাংদ াগ কম সকতসা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

শ্রমাবাইল-০১৫২১৫১৭২৯৩ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

সিাচনত বাতসা সম্পােক/চিফ চরদপাে সার/চস,চিচপআইও(দপ্রস) 

সকল সাংবাে মাধ্যম/চপআইচি। 

mailto:ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com


 

 

 


